ZÁPIS č. 19
z jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 8. 10. 2011 od 10.00 hod.
v zasedací místnosti ČRK U Pergamenky 3, Praha 7 - Holešovice.
Přítomni: Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, Ing. Jiří Šanda, OK1RI, Karel Matoušek,
OK1CF, Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, Ing. Karel Košťál, OK1SQK, Ing. Jaromír
Voleš, OK1VJV, Ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, Ondřej Koloničný, OK1CDJ, Ing. Vítek
Kotrba, OK5MM, František Lupač, OK2LF, Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI.
Omluveni: Ing. Jaroslav Baţant, OK1WF, Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV, Jan Litomiský, OK1XU,
Zdeněk Hofbauer, OK3RM.
Dále přítomni: Ing. Jiří Škácha, OK7DM, Stanislav Hladký, OK1AGE, Jiří Štícha, OK1JST.
Předseda ČRK určil před zahájením jednání:
zapisovatele – OK1MP,
ověřovatele zápisu – OK1SQK.
Návrh programu:
1. Kontrola zápisu ze dne 25. 8. 2011 - OK1AOZ
2. Výsledky hospodaření za 1. pololetí 2011 - OK5MM
3. Zpráva revizní komise - OK1AGE
4. Inventarizace majetku ČRK za rok 2011 - OK1AOZ, OK7DM
5. Zprávy vedoucích pracovních skupin - OK1CF, OK2ZI, OK1ZHV
6. Stav v oblasti nemovitostí ČRK - OK1XU
7. Zhodnocení setkání Holice 2011 - OK1AOZ
8. Organizační záleţitosti - OK7DM
9. Diskuze
10. Závěr
Návrh programu byl schválen bez připomínek a doplňků.
1. Kontrola zápisu č. 18 z 25. 8. 2011
11-04-05: Opravy elektroinstalace ve Ţďáru a poţadavek správce objektu Ústí n. L. na schůzku.
Oprava elektroinstalace skončena, schůzka v Ústí n. L. v jednání - postupně dohodnuté termíny
schůzky byly na přání správce v Ústí z různých důvodů odvolávány. Další schůzka je dohodnuta
na 28. 8. v Praze. Úkol splněn.
11-05-03: Oprava střechy v Jablonci – rada schválila v červnu. Oprava v současné době probíhá.
11-06-09: Připravit a rozeslat ţádost na QSL bura zemí - zejména mimo EU - s upozorněním
na nutnost jasného deklarování, ţe se v případě QSL lístků nejedná o obchodní zboţí. Úkol splněn.
11-06-11: K propagačnímu letáku OK1XU nebyly ţádné připomínky, text byl předán pro zajištění
tisku (OK5MM). Úkol splněn.
11-08-03: Rada poţaduje vyjádření QSL sluţby (OK1ES) ke zprávě tajemníka o členské základně,
databázi a členských příspěvcích. Úkol splněn.
11-08-07: Poţádat správce o přípravu cenového návrhu na opravu topení a renovaci sociálního
zařízení v Jablonci. Více viz bod 6.
11-08-09: Rada ukládá KV pracovní skupině projednat návrh změny pravidel OM-OM DX Contestu. Úkol trvá.
11-08-10: Rada ukládá pracovní skupině pro VKV doplnit bod č. 10 podmínek PDM takto: PDM je
vnitrostátním závodem, do vyhodnocení výsledků se ale budou započítávat spojení se všemi účastníky, a to i se zahraničními stanicemi. Úkol splněn
11-08-12: Rada schvaluje nové ceny radioamatérských map platné od 25. 8. 2011. Tajemník připraví informační plakátek, který bude umístěn na stánku ČRK. Úkol splněn.
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Kontrola zápisu proběhla bez dalších připomínek.
2. Výsledky hospodaření za 1. pololetí 2011
Z diskuze k předloţeným dokumentům, které ještě zpracoval OK1SQK vyplynulo, ţe stále trvá problém se zařazením dokladů do jednotlivých středisek se současným respektováním poloţek rozpočtu.
Dále bylo konstatováno, ţe uváděné cestovné na zahraniční akci ve Friedrichshafenu je neúměrně
vysoké, a ţe je zapotřebí doklady překontrolovat. Téţ výdaje na konferenci IARU jsou zkreslené,
neboť ČRK zajišťoval letenky i poplatky i za delegáta AROB. AROB uhradil náklady v 2. pololetí.
Usnesení 11-10-01: Rada ţádá revizní komisi o prověření cestovného do zahraničí v 1. pololetí
2011.
Usnesení 11-10-02: Rada bere předloţené dokumenty na vědomí a ukládá tajemníkovi, aby počínaje 3. čtvrtletím 2011 přiřadil k poloţkám účetnictví současně i poloţky rozpočtu. U nových poloţek okamţitě, u starých poloţek do 31. 10. 2011.
Usnesení 11-10-03: Na základě doporučení VV Rada schvaluje navýšení rozpočtu v kapitole
oprava nemovitostí o částku 1.132.548.- Kč a ukládá hospodáři v tomto smyslu upravit rozpočet.
Výdaje budou hrazeny z finančních rezerv.
3. Zpráva revizní komise
OK1AGE informoval Radu o tom, ţe se doposud nepodařilo uskutečnit revizi hospodaření za rok
2010. Revize se uskuteční v nejbliţší době. Hospodaření v 1. pololetí 2011 pak bylo probráno
v diskuzi k hospodaření.
Usnesení 11-10-04: Rada ţádá revizní komisi o podání zprávy o revizi hospodaření
do 25. 10. 2011.
4. Inventarizace majetku ČRK za rok 2011
Usnesení 11-10-05: Rada schvaluje inventarizační komisi ve sloţení: předseda – OK5MM, členové – OK1MP a OK1SQK. Komise uskuteční inventuru majetku ČRK ke dni 31. 12. 20011.
Usnesení 11-10-06: Tajemník vyzve radiokluby, které mají zapůjčená zařízení, aby zaslaly
zprávu o jejich vyuţití a ţádost o prodlouţení zápůjčky tak, aby tyto dokumenty byly k dispozici
na příštím zasedání Rady.
5. Zprávy vedoucích pracovních skupin
KV
OK1CF informoval o tom, ţe bylo vyhodnoceno Mistrovství republiky v práci na KV. Podle jeho zadání zajistí tajemník plakety a diplomy.
Proběhla schůzka k SW pro vyhodnocování KV závodů a bylo zpracováno předběţné zadání.
OK1AOZ předloţil návrh na změnu podmínek pro udělování diplomů v OK-OM Contestu. Současný
počet udělovaných diplomů je neúnosný.
Usnesení 11-10-07: Rada schvaluje změnu pro udělování diplomů v OK-OM Contestu: Diplomy
obdrţí maximálně 3 stanice v kaţdé kategorii.
Tajemník informoval radu, ţe na sekretariátu je stále koncový stupeň, který byl vrácen ze Stříbra.
Jiţ dříve pak o zapůjčení PA poţádal Radioklub OK1KHL.
Usnesení 11-10-08: Rada schvaluje zapůjčení koncového stupně Beta Radioklubu OK1KHL.
OK1CF upozornil na nevhodné chování některých operátorů na pásmech, hlavně pak pouţívání
vulgárních výrazů, coţ můţe mít negativní dopad na celou radioamatérskou komunitu.
Usnesení 11-10-09: Rada se zabývala nevhodným chováním na pásmech, odsuzuje to a pověřuje tajemníka, aby na tuto skutečnost vhodným způsobem upozorňoval ve zprávách.
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VKV
OK2ZI informoval Radu, ţe deníky z 50 MHz IARU Contestu byly v pořádku odeslány, o čemţ má
potvrzení. Chyba pak vznikla u vyhodnocovatele v Holandsku.
Nadále by se v podmínkách IARU závodů neměla vyskytovat poznámka, ţe deníky je moţno zaslat
přímo vyhodnocovateli, coţ je v rozporu se všeobecnými zásadami.
Mládež
Vedoucí pracovní skupiny se omluvil. Bylo konstatováno, ţe velký ohlas mělo setkání v Holicích,
které se věnovalo práci s mládeţí. Je nutno zvýšit podporu práce s mládeţí.
Usnesení 11-10-10: Rada se i nadále bude zabývat problematikou mládeţe a analyzovat moţné
podpory krouţků mládeţe. Ţádá proto, aby pracovní skupina pro mládeţ k této problematice předloţila Radě vhodné materiály.
6. Stav v oblasti nemovitostí ČRK
Za nepřítomného OK1XU podal základní informace OK1AOZ.
Jablonec nad Nisou
Platby jiţ přicházejí na účet ČRK u KB. V současné době je na účtu cca 140 tisíc Kč. Je pár neplatičů, kterým pošle pí Ţofková fakturu.
OK1SQK upozorňuje na skutečnost, ţe dochází k zádrhelům ve vztahu správce – nájemci. Navrhuje
proto uspořádat společnou schůzi správce s nájemci za přítomnosti zástupců rady ČRK a podnájemníky mj. informovat o tom, kdy je správce, ve smyslu smlouvy s ČRK, povinen být v objektu
přítomen.
Návrh na výměnu ventilů u topných těles rozebral OK1VJV. Správce nemá ekonomickou motivaci
na řešení. Je zapotřebí více nabídek a téţ najít firmu, která opraví expanzní nádoby.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poslal ČRK smlouvu na odprodej pozemku,
na kterém se objekt nachází.
Usnesení 11-10-11: Rada schvaluje nákup pozemku kat. č. 64/4 v katastrálním území Jablonec
nad Nisou za cenu 2.280.000.- Kč.
Ústí nad Labem
Zatím není návrh smlouvy s novým nájemcem. Stále platí smlouva s Agenturou GARANT.
7. Zhodnocení setkání Holice 2011
Poţadavky, které byly předneseny pořadatelům v prosinci 2010 byly splněny. Rozšířily se odborné
přednášky a setkání skupin, coţ přispělo ke kvalitě akce, není však dobré, ţe oceňování (udělování
plaket a diplomů) se koná na volném prostranství. Pro příště je zapotřebí volit důstojnější prostředí. Moţnost by byla třeba i na stánku ČRK.
8. Organizační záležitosti
Tajemník upozornil v souvislosti s cenou map, ţe se zvzšuje poštovné.
Usnesení 11-10-12: Vzhledem k zvýšení poštovného při odesílání map zvyšuje rada poplatek
za poštovné a balné na 90.- Kč.
Dále podal informaci o své činnosti. Byly předány zbylé plakety a poháry, zadána výroba plaket
za OK-OM Contest 2009 a 2010. Na SSS ČR byly předány ţádosti o dotace od MŠMT na rok 2012.
OK1SQK poţádal na zasedání Rady v Holicích o moţnost pasivního přístupu na internetové bankovnictví, OK1AOZ navrhl, aby kaţdý měsíc rozesílal tajemník tyto výpisy celé Radě.
Usnesení 11-10-13: Rada schvaluje návrh OK1AOZ a ukládá tajemníkovi, aby rozesílal členům
Rady měsíční výpisy z běţných účtů u České spořitelny a Komerční banky.
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OK1VJV informuje, ţe přišla přihláška na Elektron 2012. Dále ţádá členy Rady o vhodné fotografie
do Ročenky SSS ČR.
Usnesení 11-10-14: Rada schvaluje účast ČRK na výstavě Elektron 2012 za stejných podmínek,
jako byla účast v tomto roce.
Stejně, jako tomu bylo v minulých letech, předpokládá se účast setkání v Tatrách.
Usnesení 11-10-15: Rada schvaluje účast dvou zástupců ČRK na setkání v Tatrách, OK1AOZ a
OK1JST.
ČRK obdrţel dopis od ING. Bank, ve kterém nám banka sděluje, ţe ke konci roku končí
s komisionářskými smlouvami, které byly uzavřeny s právnickými osobami. Je třeba bance sdělit,
jak s prostředky naloţit.
Usnesení 11-10-16: Rada pověřuje OK1MP, aby poţádal banku o jejich odprodej a následné
převedení peněţních prostředků na běţný účet u České spořitelny.
9. Diskuze
Český radioklub obdrţel od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví odpověď na dopis z 18. července tohoto roku. Šlo o připomínky k návrhu evropské normy FprEN
50561, která byla ve stadiu finálního hlasování.
Norma se týkala zařízení pro přenos dat po elektrovodné síti. Jak uvádí ÚNMZ, na základě našich
připomínek, se zdrţel hlasování. Toto stanovisko pak přispělo k odmítnutí této normy.
Tato aktivitu byla oceněna i IARU.
Usnesení 11-10-16: Vzhledem k důleţitosti obdobných aktivit, Rada ţádá OK1MP, aby o tom
informoval v Radioamatéru.
OK1CF upozornil na skutečnost, ţe Konstrukční elektronika A Radio – 5/2011 uveřejnila konstrukci
modemu po přenos dat po elektrovodné síti – PLC. Tuto informaci doplnil OK1SQK upozorněním
na návod na stavbu vysílače AM (530 – 1800 kHz) v Praktické elektronice – A Radio č. 9 a 10 ročníku 2011. Obě tyto konstrukce představují potenciální hrozbu rušení nejen v amatérských pásmech.
Usnesení 11-10-17: OK1AOZ byl Radou pověřen zaslat protestní stanovisko šéfredaktorovi PEAR.
OK1AOZ informoval o návštěvě prezidenta IARU R1 Hanse Blondeel Timmermana, PB2T. Hans byl
v Praze na zasedání pracovní skupiny CEPT a projevil zájem o setkání s představiteli ČRK.
10. Závěr
Jednání Rady bylo ukončeno v 14:55. Následující zasedání Rady se uskuteční v sobotu
10. 12. 2011 v 10:00 hod. v budově SSS v Praze Holešovicích, zasedací místnost zajistí tajemník.
Zapsal: Ing. Miloš Prostecký, OK1MP
Ověřil: Ing Karel Košťál, OK1SQK
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